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Carraro
Série K

Ao lado da já famosa gama de tratores Agricube,  

a Carraro Tractors reforça a própria presença  

no interior do mercado de tratores especiais com  

a introdução da nova Série  K, uma gama de tratores 

compactos com uma linha cativante e essencial. 

Composta por três modelos – K4, K5 e K6 –  

com arco de proteção traseiro semi dobrável,  

com motorizações de 35 cv, 47 cv e 55 cv, com 

licença Cummins no estágio IIIA e IIIB, a nova Série 

K distingue-se pela facilidade de manobra e ótimo 

nível de conforto. Graças a tais características  

esta nova gama permite melhorar sensivelmente  

a atividade do operador, com grandes benefícios  

em termos de produção.

O tamanho compacto dos novos veículos da Série K, 

juntamente com as características de peso e ângulo 

de viragem, garantem uma agilidade particular 

durante a utilização sem penalizar a capacidade de 

elevação, que permanece considerável (1500 kg).  

A isto é acrescentado o sistema de bomba hidráulica 

dupla, respetivamente de 33,6 + 18 l/min para  

o modelo K4 e de 42 + 19 l/min para os modelos  

K5 e K6.

O lugar do operador, equipado de base com volante 

reclinável, foi desenvolvido com muita atenção  

à ergonomia: o resultado é a consequente comodi-

dade e prazer na condução. O design da plataforma 

garante, como de facto, comodidade na posição  

e distribuição dos comandos, das alavancas aos 

pedais: tudo é de fácil acesso e extremamente 

intuitivo.

A maciez das alavancas contribui a tornar extrema-

mente agradável a condução da Série K. A transmis-

são é com inversor mecânico sincronizado, mudan-

ças sincronizadas: 12 marchas para frente  

+ 12 marchas para trás.

O espaço do chão varia dum mínimo de 322 mm 

até um máx. de 390 mm, para trabalhar sem 

incómodos, mesmo na presença de matagal  

e terreno acidentado.

Com estes novos modelos, a Carraro dirige-se não 

somente aos profissionais do sector, que julgarão 

esta série um complemento perfeitos dos próprios 

tratores especializados, mas também para quem 

deseja trabalhar na rotina de todos os dias, desde  

o transporte aos tratamentos, sem ter quer 

renunciar ao conforto, qualidade e fiabilidade.



Carraro K4 Carraro K5 Carraro K6
VERSÃO

Arco de proteção traseiro  
semi dobrável

Sim Sim Sim

Volante reclinável Sim Sim Sim

MOTOR

Marca Kukje Kukje Kuje

Emissão EURO IIIA EURO IIIA EURO IIIB

Potência (hp/kW) 35 / 26 47 / 35 55 / 40

Velocidade nominal 2600 2600 2600

Arrefecimento Líquido Líquido Líquido

Aspiração Natural Natural Turbo

Cilindrada (cc./n. cil.) 1714 / 3 2286 / 4 2286 / 4

Número de cilindros 3 4 4

Silenciador Horizontal Horizontal Horizontal

Capacidade do reservatório 45 l 45 l 45 l

TRANSMISSÃO

Tipo Mec Mec Mec

Inversor Sincro Sincro Sincro

Marchas 12 + 12 12 + 12 12 + 12

Velocidade 30 km/h 30 km/h 30 km/h

Engate DIFF LOCK Mec Mec Mec

Engate 4RM Mec Mec Mec

GUINCHO TRASEIRO

Tipo Mec Mec Mec

Controlo do esforço Sim Sim Sim

Capacidade de elevação 1500 kg 1500 kg 1500 kg

DISTRIBUIDORES E BOMBAS

Distribuidores 2 DE 2 DE 2 DE

Saídas dos distribuidores 4 4 4

Capacidade das bombas (l/min) 33,6 + 18 42 + 19 42 + 19

PDF TRASEIRO

Velocidade PDF 540 / 540E 540 / 540E 540 / 540E

Engate PDF EH EH EH

TRAVÕES

Tipo Multidisco em banho de óleo Multidisco em banho de óleo Multidisco em banho de óleo

RODAS

Dianteiras 7 – 16 9.5 – 16 9.5 – 16

Traseiras 12.4 – 24 13.6 – 26 13.6 – 26

Dimensões

Comprimento 3316 mm 3316 mm 3316 mm

Distância entre eixos 1806 mm 1806 mm 1806 mm

Espaço do chão 345 mm 399 mm 399 mm

Largura total máx 1450 mm 1540 mm 1540 mm

Peso 1655 kg 1742 kg 1742 kg

Várias

Lastros n. 6 × 17,4 Kg (tot. 104,4 Kg) Sim Sim Sim

Kit manutenção
(chaves, filtro do óleo, lubrificador)

Sim Sim Sim
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Os dados contidos neste impresso 
têm a função puramente indicativa; 
os modelos descritos poderão ser 
modificados, sem aviso prévio, pelo 
Fabricante. 

Desenhos e fotografias podem referir-
se a equipamentos opcionais ou  
a configurações destinadas a outros 
países. Para mais informações, 
contacte a nossa rede de venda.


